
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.452.649

         INTERNADOS: 1.024

         RECUPERADOS: 1.361.945

         ÓBITOS: 37.337

         VACINAS APLICADAS:10.849.274

 Informe Epidemiológico da Sesa em   

 01/09/2021. saude.pr.gov.br

  
 PARANÁ FIRMA PARCERIA COM SUÉCIA PARA

ENFRENTAR O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS 
Uma cooperação entre Paraná e Suécia vai criar

novas políticas de combate ao desperdício de

alimentos no Estado. A parceria envolve a Agência

Sueca de Proteção Ambiental, e visa realizar análises

socioeconômicas para desenvolver estratégias e

políticas de prevenção. aen.pr.gov.br

O Paraná participa da 17.ª RuralTur Digital – Feira
Internacional de Turismo Rural no Brasil, realizada
pelo Sebrae Maranhão. O evento vai até sábado (04) 

 e tem como destaque paranaense o "Caminho dos
Cafés das Mulheres". aen.pr.gov.br

TÁ SABENDO - Site registra

reunião da Comcam em Campo

Mourão com entrevista do

secretário Norberto Ortigara sobre

o manual destinada a secretários

municipais  tasabendo.com.br

O PARANÁ - Jornal falou do início,

nesta quarta-feira (01) do Show

Rural, que terá na cultura do trigo o

principal tema, e cita a presença do

secretário Norberto Ortigara.

oparana.com.br  

FOLHA DE LONDRINA - Jornal
tratou da produção de orgânicos

no Paraná, com entrevista do

coordenador do programa Paraná

Mais Orgânico, Rogério Barbosa

Macedo. folhadelondrina.com.br
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NA MÍDIA

PARANÁ GANHA PROGRAMA PARA
FOMENTAR CULTIVO DE CEREAIS DE INVERNO
A agricultura paranaense lançou nesta quarta-feira (01),
durante o Show Rural, em Cascavel, uma campanha de
incentivo ao plantio de cereais de inverno, ocupando
todas as áreas ociosas. O objetivo é que o Estado
plante mais cereais no próximo ano para suprir a
escassez do milho e, ao mesmo tempo, servir como
alternativa a esse produto, que está com o preço em
alta. O governo do Estado apoia as ações por meio da
Seab e do IDR-Paraná. agricultura.pr.gov.br

FEIRA INTERNACIONAL DIGITAL DE TURISMO
RURAL MOSTRA OS PRODUTOS DO PARANÁ 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-09/informe_epidemiologico_01_09_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-09/informe_epidemiologico_01_09_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-confirma-mais-22-mil-casos-e-99-mortes-em-decorrencia-da-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Sesa-confirma-1690-novos-casos-e-67-obitos-pela-Covid-19
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=114928&tit=Parana-firma-parceria-com-a-Suecia-para-enfrentamento-do-desperdicio-de-alimentos
https://ruralturdigital.com.br/
https://lojas.ruralturdigital.com.br/turismo-idr-parana/
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=114922&tit=Feira-internacional-digital-de-turismo-rural-mostra-produtos-e-roteiros-do-Parana
https://tasabendo.com.br/agronegocio/manual-para-secretarios-de-agricultura-e-lancado-por-ortigara-em-cm/
https://oparana.com.br/noticia/programas-de-incentivo-ao-trigo-serao-lancados-no-show-rural/
https://oparana.com.br/noticia/programas-de-incentivo-ao-trigo-serao-lancados-no-show-rural/
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/pr-lidera-ranking-nacional-de-produtores-organicos-3098522e.html
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-ganha-programa-para-fomentar-cultivo-de-cereais-de-inverno

